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 -1شااارمي ميا ااار امااة ض السااتاراا الاادورا ال ااامل ال ااا الااذا جاار يااوم  6ت ارين
ال ا /نوفمرب  2015من منطلق دعمها املبدئي لغرا الستاراا ومساره .وتاتقاد ميا اار اعتقاادا
جازمااا أن آليااة السااتاراا تتاايل للاادول األعمااامل ض األماام املتحاادة ايااب ورنهااا الت اعاال ب ااورة
شا افة وبناااملة ومتراف ااة وهااو مااا يساااعد علااق ُتساان أو اااة اقااوت اعنسااان مافااة .وهااي تساااعد
قطاا علق ُتقيق اهلدف امل رتك املتم ل ض تازيز ومحاية اقوت اعنسان علق املستويات الوطنية.
 -2ووافقااي ميا ااار علااق التوملاايات املقبولااة ماان ايااب اباادو واهلاادف واملباادأ .ويتماشااق
ماظمها مع جهود ميا ار احلالية واملرتقبة لتازياز ومحاياة ماا ل اابها مان اقاوت اعنساان .وباا
هذه التومليات مقبول مليا ار مان اياب املبادأ وستسال عملياة تن ياذها وفقاا لألولوياات الوطنياة.
ومل ُتا باا التوملايات اوافقاة ميا اار أل ااا ل تاراع الواقاع ال الاي ض البلاد وت ارل تااد
ض ال ت اااا ايلااي لدولااة اات ساايادة .وتااة توملاايات أ اار أيمااا ت اامل اسااتامال تساامية
"الروهينغيا" اليت ل وجود هلا علق اعط ت ض التاريخ الارقي مليا ار وهي بذلك غال ماارتف ااا
من شاب وارومة ميا ار.
 -3ض ابولااة ال انيااة ماان السااتاراا اااااا ايا ااار تلقااي ميا ااار  281توملااية ماان 93
دول ااة عم اوا .وقحاادمي ال ااردود األولي ااة ي ااوم  10ت ارين ال ااا /نوفمرب  2015أثن ااامل إق ارار التقري اار
اااااا ايا ااار ماان قفباال ال ريااق الااماال املاااد بالسااتاراا الاادورا ال ااامل .وماان جممااوة 281
تومل ااية قحبل ااي  124تومل ااية ض ا اان مل ُت ا  69تومل ااية بتديي ااد ميا ااار .وأح ااذت التومل اايات
الا  88املتبقية إىل الااملمة لبح ها بتد .
 -4ولد النظر ض التوملايات ال ا  88أجارت ميا اار م ااورات شااملة ماع الاوزارات املانياة
وسائر ابهات اات امل لحة اا ض الك اللجناة الوطنياة حلقاوت اعنساان ض ميا اار ومنظماات
اجملتمااع املااد  .وعقااب الااك قااررت ميا ااار اعتماااد  11توملااية ب ااورة ماملااة و 30توملااية ماان
ايااب املباادأ وتوملااية واااادة ب ااورة جزئيااة .وبااذلك ترااون ميا ااار قبلااي ض الامااوم  42توملااية
إ افية ليرون بذلك جمموة عدد التومليات اليت قبلتها هو  166توملية من  281توملية.
 -5وتقاادم هااذه الوثيقااة آرامل ميا ااار ب اادن التوملاايات ال ا  88ال اواردة ض ال ق ارات ماان 1-144
إىل  88-144من م روة تقرير نتائج الستاراا الدورا ال امل الوارد ض الوثيقة .A/HRC/31/13
 -6وقبلااي ميا ااار ب ااورة ماملااة التوملاايات التاليااة إ ااافة إىل التوملاايات املقبولااة الا ا 124
املذمورة ض الوثيقة :A/HRC/31/13
 29-144و 30-144و 31-144و 55-144و 73-144و74-144
و 80-144و 81-144و 82-144و 83-144و.84-144
 -7وقبلا ا ااي ميا ا ا ااار ما ا اان ايا ا ااب املبا ا اادأ التوملا ا اايات  1-144و 2-144و3-144
و 4-144و 5-144و 6-144و 7-144و 8-144و 9-144و10-144
و 11-144و 12-144و 13-144و 14-144و 15-144و16-144
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و 17-144و 18-144و 19-144و 20-144و 21-144و22-144
و 23-144و 24-144و 25-144و 26-144و .27-144وما ا ا ااا فت ا ا ا ااي ميا ا ا ا ااار
تراجع و اها إزامل مجيع ملروك اقوت اعنسان الدولياة الرئيساية بغياة النمامام إليهاا مساتقب .
وستواملل ميا ار ض هذا الدرب.
 -8وقبلا ااي ميا ا ااار التوملا اايتان  75-144و 76-144ما اان ايا ااب املبا اادأ وها ااي ب ا اادد
مراجاة قوانينها ايلية اا ض الك قانون جملع ايامن ملواجهة الظروف الراهنة .ومع الاك فا ن
ميا ار ليسي مستادة لقبول اللهجة التوجيهية الواردة ض هاتن التومليتن .وقبلاي ميا اار أيماا
من ايب املبدأ التوملية  77-144ايب أن ميا اار تاراح االياا علاق مراجااة قاانون الط ال
باله متماشيا مع ات اقية اقوت الط ل.
 -9وقبلااي ميا ااار التوملااية  72-144جزئيااا أل ااا منسااجمة مااع السياسااة الوطنيااة ب اادن
املمااي قاادما ض كمراان املارأة .وبينمااا تراااب ميا ااار او ااوة التوملااية فهااي ل توافااق علااق اب ازمل
اآل ر الذا يتممن لغة توجيهية وتد ض الت رياات واعدارة ايلية للبلد.
 -10مل ُت التومليات  33-144و 34-144و 35-144و 36-144و37-144
و 38-144بدعم ميا ار ألن ميا ار ماني قبلي بزيارات املقررين ااواا املتااقبن املانين حبالة
اقااوت اعنسااان ض ميا ااار .وض الوقااي ن سااه ساابق أن أجابااي ميا ااار عاان األس ا لة الاايت أثارهااا
املرل ون بوليات ض إطار اعجراملات اااملة من ل املراس ت ااطية املقدمة من احلرومة.
 -11ول ا ا اايع بوس ا ا ااع ميا ا ا ااار تديي ا ا ااد التومل ا ا اايات  39-144و 40-144و41-144
و 42-144و 43-144و 44-144و .45-144الاك أن ميا اار تار أن فاتل مرتاب
قطرا للم و اية ينبغاي أن يساتند إىل شارو وأاراام مت اق عليهاا ات اقاا متباادل .مث إن التاااون
جار االيا مع امل و ية إا يامل ض البلد موظ ان تاباان للم و ية.
 -12ومل ُت التومليات  56-144و 57-144و 58-144و 59-144و60-144
و 61-144و 62-144و 63-144و 64-144بتدييا ا ااد ميا ا ا ااار .فالات ا ا ااا باقوبا ا ااة
اععاادام أو إلغااهااا ق ارار يناادرص اامن ال ت اااا ايلااي لدولااة اات ساايادة بااالنظر إىل قيمهااا
التارخييااة والجتماعيااة وال قافيااة والتقليديااة .واات ااا ميا ااار باقوبااة اععاادام إ ااا لااردة ارتراااب
جرائم شنياة .علق أنه مل ين ذ أا ارم باععدام منذ عام .1989
 -13ومل ُت التومليات  65-144و 66-144و 67-144و 68-144و69-144
و 70-144و 71-144بتديياد ميا ااار إا لاايع هناااك أا ااتجاااز أو اعتقااال تاسا ي ض البلااد
لعتبارات سياسية .ول تتخذ إجراملات إل ض اق الذين ينتهرون قوانن ميا ار.
 -14ومل تؤي ا ااد ميا ا ااار التومل ا اايات  28-144و 47-144و 48-144و49-144
و 50-144و 51-144و 78-144و 85-144ألن ا ا ا ا ااه ل وج ا ا ا ا ااود ض ميا ا ا ا ا ااار البت ا ا ا ا ااة
ملمارساات كمييزياة بسابب الااارت والادين وابانع .فدساتور البلاد ير ال ارياة الادين ض مادتااه 34
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ال اايت ت اانأ عل ااق أن "ماال م اواطن ااق عل ااق قاادم املس اااواة ض اري ااة العتق اااد واحلااق ض اعتن ااات
وممارسااة ديانااة شاريطة مراعاااة النظااام الاااام واأل ا ت وال ااحة وشااريطة مراعاااة األارااام األ اار
ماان الدسااتور" .وتتمتااع لتلااح اباليااات املوجااودة ض البلااد اااذا احلاق الدسااتورا قانونااا وممارسااة

فمبانيهااا الدينيااة تقااع جنبااا إىل جنااب وتتقاساام اباوار ن سااه ض لتلااح أممااامل البلااد ممااا ياادل علااق
وجااود تاااايم ساالمي وتسااامل ووئااام .ويقااوم فريااق األ ح ااوة باان األديااان الااذا يتاادلح ماان 122
منظمة علق مستو الوطن وايافظات/األقااليم واملقاطااات واملادن بامال داوب وين ار رساائل
ض أوسا ابمهور الاام تدعو إىل السلم والوئام .وملا ماني هذه التومليات تتاارا مع الو ع
علق أرا الواقع ف يسع ميا ار قبول أا منها إا من شدن الك أن حياد ساومل فهام ويااوت
جمتمع ميا ار التاددا.
 -15ومل ُت التومليتان  86-144و 87-144بتدييد ميا اار ألن ماواطد ميا اار يتمتااون
باحلقوت علق قدم املساواة بغ النظر عن عرقهم أو ثقافتهم أو ديانهم .فرال فارد يرغاب ض أن
ي اابل مواطن ااا ميا اري ااا احل ااق ض طل ااب ابنس ااية وامل ااارمة ض عملي ااة ُتق ااق وطني ااة ش ا افة .وق ااد
حمنحي ابنسية للذين يستوفون املاايل ايددة ض قانون جنساية ميا اار لااام  .1982وأملادرت
بطاقات هوية للذين مل تنته باد عملية التحقق ض و اهم من ايب املواطنة.
 -16ول يسااع ميا ااار تدييااد التوملاايات  52-144و 53-144و 54-144ألنااه ل يوجااد
أا كمييز د أا ط ل ولد ض ميا ار من ايب التسجيل.
 -17ومل تؤيااد ميا ااار التوملااية  46-144ألن اعجهاااا ظااور بالقااانون ض ميا ااار لااادم
قبول اجملتمع له اجتماعيا وثقافيا.
 -18ومل ُت التوملية  79-144بتدييد ميا ار إا ل وجاود لقياود علاق ارياة التنقال بالنسابة
ملواطنيها.
 -19ول يسع ميا اار تديياد التوملاية  32-144ألن القارار ض هاذا املو اوة ساتتخذه اعدارة
املقبلة.
 -20ومل تؤيااد ميا ااار التوملااية  88-144ألنااه ل وجااود لقااانون ض ميا ااار حيااز السااتحواا
عنوة علق أرا ي من قبل شرمات املة.
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